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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

36.746,25€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες και επείγουσες εργασίες οι 

οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Κτίριο Εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου 

Τ.Κ. Σιταγρών. 

 Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το έτος 2008 σύμφωνα με την υπ. αριθμ 

505/2007 εκδοθείσα οικοδομική άδεια από το τμήμα πολεοδομίας Δράμας. 

Πρόκειται για ένα Ισόγειο κτίριο με Υπόγειο του οποίου ο φέρων οργανισμός είναι 

κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και η τετράριχτη στέγη του 

εδράζεται σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ ο φέρων οργανισμός της 

είναι από ξύλο. Το κτίριο λειτουργεί σήμερα ως Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Σιταγρών. 

 

 Με τη μελέτη που εκπονείται προβλέπονται εργασίες επισκευής ολόκληρης 

της στέγης του κτιρίου καθώς υπέστη κατάρρευση εξαιτίας των έντονων 

καιρικών συνθηκών αλλά και της κακοτεχνίας με την οποία κατασκευάστηκε. Η 

αναγκαιότητα της επισκευής κρίνεται άμεση καθώς εξαιτίας της κατάρρευσης της 

στέγης, συγκεντρώνονται όλα τα όμβρια ύδατα πάνω στην πλάκα του κτιρίου μη 

έχοντας δίοδο διαφυγής με αποτέλεσμα να εισχωρούν στα τοιχώματα του κτιρίου 

προκαλώντας αποκόλληση των επιχρισμάτων, διάβρωση του σιδηρού οπλισμού 

υγρασίες και μούχλα στο εσωτερικό του κτιρίου. Η παρατεταμένη διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στο όλο κτίριο 

και θα το καταστήσει ακατάλληλο προς χρήση στερώντας τους κατοίκους της 

περιοχής ένα πολύ σημαντικό χώρο συνάθροισης και πραγματοποίησης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.   

 

 Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 

 

 Καθαίρεση της επιστέγασης της στέγης του κτιρίου 

 Αφαίρεση των υδρορροών του εν λόγω τμήματος προσεκτικά προκειμένου να 

επανατοποθετηθούν και όσες υδρορροές είναι τρύπιες και ελαττωματικές να 

αντικαταστασθούν. 

 Κατασκευή νέου σανιδώματος με τάβλες πάχους 1.8cm. 

 Τοποθέτηση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης βάρους 0,5 kg/m2 

υδρατμοπερατής, ειδικής για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή 

υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου τοποθετημένη σε όλη την έκταση της κεκλιμένης 

επιφάνειας και με επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm καθώς και 

προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό.  



Σελίδα 3 από 3 

 Κατασκευή νέας τεγίδωσης επί του υφιστάμενου σκελετού με τεγίδες 

διαστάσεων 6,00 εκατοστών ύψους και 12,00 εκατοστών πλάτους ανά 50 

εκατοστά . 

 Επιστέγαση με τα ακέραια κόκκινα κεραμίδια γαλλικού τύπου και συμπλήρωση 

του αριθμού των κατεστραμμένων με νέα κεραμίδια προκειμένου να επανέλθει 

το κτίριο στην αρχική του μορφή. 

 Επανατοποθέτηση των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την 

σωστή απορροή των νερών της βροχής. 

 Καθαίρεση των επιχρισμάτων που έχουν υποστεί βλάβες (υγρασίες – 

φουσκώματα) και κατασκευή νέων έγχρωμων επιχρισμάτων στην θέση τους.   

  

           Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις 

διατάξεις του Ν. 4412/06 «Δημόσια Έργα» Επίσης για τις ανωτέρω εργασίες θα 

γίνει έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 

4067/2012, καθώς δεν απαιτείται άδεια δόμησης  αλλά έγκριση εργασιών μικρής 

κλίμακας (αντικατάσταση στέγης) για συντήρηση επισκευή στεγών.  

 

 Επίσης θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. 

 

  Το έργο, έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2019. Η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 36.746,25 € (για εργασίες : 

29.634,07 Ευρώ και για ΦΠΑ : 7.112,18 Ευρώ). 

 

  

 

 

       Προσοτσάνη  01/02/2019 

              Ο Συντάξας 

 

 

 

 

                Σαλπιγκτίδης Παναγιώτης 

       Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
 


